
Iedereen heeft talent!

V O O R  J O U W  S C H O O L

Ik ook?

 

 

I N F O R M A T I E B R O C H U R E



Beste directie ,  

Beste leerkracht ,

“ Ik kan goed voetballen”, “ Ik speel al heel lang gitaar”, “ Ik kan het beste rekenen van

de klas”… . Tof !  Het zijn tal van talenten die kinderen verzamelen in het dageli jkse

leven .  

Heb j i j één van diezelfde leerlingen al eens horen zeggen : “ Ik kan goed troosten”,

“ Ik ben moedig”, “ Ik ben een echte doorzetter” … . Nee? Misschien? 

Daar willen wij graag op inspelen .  “Iedereen heeft talent! Jij ook!” Meer nog ,  ieder

van ons heeft meer dan één talent .  

Met dit idee en binnen dit artistiek en educatief project willen wij ,  Emelien Raats ,

Joris Degeest & Jef Verheyden ,  graag met jou aan de slag .  

 

He jij ! Ja jij! Kom eens even dichterbij! 
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Emelien Raats, Jef Verheyden en Joris Degeest kom je regelmatig en gevarieerd

tegen binnen de culturele sector .  Zowel muzikaal als op vlak van theater is dit

team beroepsmatig verbonden aan tal van ensembles ,  in zowel binnen- en

buitenland en met betrekking tot diverse genres .  

Van concerten als HAFABRA-dirigent tot orkest met BV ’s als Stan van Samang en

Natalia .  Van acteren en musiceren in grote musical- tot kleinere theaterproducties .

Van eigen geschreven muziektheater tot componeren en arrangeren van nieuwe en

bestaande muziek .  Van trompettist ,  trombonist ,  tubist , slagwerker… tot zangeres .

Niet enkel de muziek- en theaterwereld zijn hen bekend .  Ook binnen het

onderwijsveld werken deze drie gedreven krachten nauw samen .  Dit o .a .  in de

podiumkunsten afdeling binnen de Muziek- alsook de Woordkunst-Drama richting

van stArt aan het Heil ig-Graf te Turnhout .  Vele jonge talenten starten hier 

hun muzikale of theater carrière !  

He jij ! Ja jij! Met talent, net als wij! 



Het verhaal
 

" Iedereen heeft talent !  Ik ook?" staat sti l bij de ontwikkeling van talenten bij kinderen .

Talenten ontdekken is hier de eerste stap .  Weten onze kinderen wel wat talent is? Wij

spelen in op het niveau van jouw leerlingen .  En houden rekening met jouw wensen en visie

van de school .

Geen typische schoolvoorstell ing maar een project met een doel: Elk kind heeft talent!

Ja, jij ook! 

 

Op een dag krijgt de klas van Lente de opdracht om op zoek te gaan naar “TALENT”. Lente

weet niet hoe ze hieraan moet beginnen .  Ze weet eigenli jk niet eens wat “TALENT”

betekent .  Lente gaat op zoek .  Onderweg ontmoet ze allerlei nieuwe vriendjes .  En wat

bli jkt? Elk van hen heeft een talent !  Zoek jij mee naar Lente haar talent? Wie weet

vinden we ook het jouwe?

 

 

 

Jef Verheyden en Joris Degeest tekenden voor frisse en eigentijdse muziek .  Dit

gevarieerd aanbod van liedjes binnen verschil lende muzikale genres gaat hand in hand

met het  concept en teksten van Emelien Raats .  Het verhaal heeft een stevige laag

humor, anekdotes uit het dagelijkse leven en af en toe een zwak momentje .  Maar alles

komt steeds goed .  Want in jezelf blijven geloven is ook een talent !

 



Wat kan 
 

Iedereen heeft talent! Ik ook?
 

voor jouw school betekenen?



 

“ Iedereen heeft talent !  Ik ook?” is een complete, gebruiksvriendelijke formule uitgewerkt

voor elke graad ,  die elke school op maat kan toepassen .  Als leerkracht ben je volledig vrij !

Kies zelf welke lessen ,  wanneer welke lessen en hoeveel ti jd je hieraan besteedt .

 

 

 

 

Eductatieve lesmap

 

1 0  u i t g e w e r k t e  l e s s e n  

8  a u d i o b e s t a n d e n  v a n  u n i e k e  s o n g s

 

 

 

 

1  v o o r l e e s b o e k

 



Theatervoorstelling
L A G E R E  S C H O O L

 

Natuurli jk wil je de theatervoorstell ing niet missen !  

Wij komen langs in je school !  Geen zittend kijk- en luistertheater maar een interactief

schouwspel waaraan leerlingen én leerkrachten deelnemen .  

Geen theaterzaal op school? Geen probleem ,  wij brengen de fantasie mee en bekijken

samen de mogelijkheden .

Telt je school 50 of meer dan 200 leerlingen? 

Het kan allemaal !   

 

Stuur ons een mailtje op iedereenheefttalentikook@gmail.com 

en vraag je vrijbli jvende offerte aan .  

Wij gaan samen op zoek naar jouw voorstell ing op maat !

 

 

Vanaf 600 euro / voorstell ing 

incl .  prentenboek met l iedjes en educatieve lesmap .  

 

 

Je prijs zelf beïnvloeden? 

Kijk verder bij ‘Offerte op maat ’ .  

 

 

 

 

 



 

Op talentenjacht gaan is ook iets voor de allerkleinste !  Lente of één van haar

dierenvrienden komt graag bij je langs in de klas .  Laat je meeslepen in het mooie

prentenboek en dans en zing me .  Ga samen op avontuur en ontdek waar j i j goed in bent !

Eén ,  twee of drie kleuterklassen? 

Twee keer lezen op één dag? 

Het kan allemaal !  

 

Stuur ons een mailtje op iedereenheefttalentikook@gmail.com 

en vraag je vrijbli jvende offerte aan .  

Wij gaan samen op zoek naar jouw voorstell ing op maat !  

 

 

Vanaf 100 euro / voorstell ing 

incl prentenboek met l iedjes .  

 

 

Je prijs zelf beïnvloeden? 

Kijk verder bij ‘Offerte op maat ’ .  

 

Voorleesmoment 
K L E U T E R S C H O O L



Ben je helemaal getriggerd door onze voorstell ing maar kijk je onzeker naar de corona-

toekomst op jouw school? 

Naast de nodige veil igheidsmaatregelen bieden wij flexibileit betreft het herboeken van

voorstell ingen geannuleerd wegens Tante C .  Rona .

 
 
 
 
 
 
 
 

Oh nee, corona?!



 

Liever een uitgewerkt schoolfeest of grootouderfeest met eigen leerlingen in de hoofdrol?

Dat kan !  In samenspraak met je schoolteam gaan we samen op zoek naar een ideale

formule voor een uniek schoolfeest .  

Wij komen graag meespelen, coachen, presenteren of langs voor een meet and greet! 

 

 

 

 

Schoolfeest of Grootouderfeest

 

 

Wil je graag kennismaken ? 

Of heb je graag wat meer info? 

 

Neem gerust contact op via iedereenheefttalentikook@gmail.com

 

 

 

 

 

mailto:iedereenheefttalentikook@gmail.com


Meerdere voorstellingen op één dag? 

Samenwerking met verschillende scholen in dezelfde regio op dezelfde OF
verschillende locaties?

Een combinatie van het voorleesmoment met de theatervoorstelling? 

...

Je prijs drukken aan de hand van een

 
 
 
 
 
 
 

Interesse? Kennismaken? Vragen?
 

Neem gerust contact op via iedereenheefttalentikook@gmail.com
 

Wij hebben jou er heel graag bij!
 

Emelien Raats, Jef Verheyden & Joris Degeest 
 
 
 
 

Auteursrechten blijven steeds verbonden aan 
Emelien Raats, Joris Degeest & Jef Verheyden 

 
 
 
 

Offerte op maat 

mailto:iedereenheefttalentikook@gmail.com


Laad- en losplaats op maximum 50m van de speellocatie.

Parking voor 3 voertuigen op maximum 500m van de speellocatie.

Afmetingen speeloppervlak : 6m breed en 4m diep.

Een podium of verhoog is een meerwaarde, maar is niet noodzakelijk.

Indien de organisator theaterlicht wenst zal hij hier zelf voor zorgen.

Er wordt zowel links (jardin) als rechts (cour) een “backstage” voorzien, waar de
acteurs achter kunnen verdwijnen om zich om te kleden. (bv. met schermen of doeken)

De organisator voorziet een afgesloten, warme ruimte voor de acteurs/muzikanten die
dienst moet doen als omkleedruimte en zo dicht mogelijk bij het speeloppervlak.

Laden, lossen en parking

Speeloppervlak 

Loge

 

Technische fiche



elektriciteit (adhv verlengkabel en verdeelstekkers) op het speelvlak

stoelen of kussen voor het publiek

koffie/thee en frisdrank bij aankomst van de spelers

broodjes wanneer de speler over de middag of langer dan 4 uur aanwezig zijn

of zij beschikken over een geluidsinstallatie. En zo ja, welke en wat is het vermogen
van deze installatie.

of de ruimte waar het speeloppervlak zich bevindt verduisterbaar is.

of er bovenstaande punten zijn waaraan zij niet kunnen voldoen.

Voorzieningen 

 De organisator voorziet ...

BELANGRIJKE INFO

 De organisator laat de productie op voorhand weten ...

 

Technische fiche


